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EkonomicznoyÂ innowacji skadniowych
w kontekycie normy jÆzykowej
Wspóâczesna polszczyzna od kilkudziesięciu lat podlega róůnorodnym
przeobraůeniom, a ich kierunek ma œcisây zwiĊzek ze zmianami w ůyciu
gospodarczym i spoâecznym, z nowymi formami uczestnictwa w kulturze,
z jakoœciĊ wyksztaâcenia i poziomem œwiadomoœci uůytkowników języka.
Zwyczaj językowy wspóâczesnych Polaków stoi nierzadko w sprzecznoœci ze
skodyfikowanĊ normĊ polszczyzny, nienadĊůajĊcĊ za komunikacyjnymi
potrzebami spoâecznoœci. Stawia to językoznawców normatywistów w kâopotliwej sytuacji, gdy formuâowana przez nich opinia o jakiejœ innowacji językowej nie jest poparta reguâĊ normatywnĊ, choý pozostaje w zgodzie z tendencjami rozwojowymi polszczyzny, z dĊůnoœciĊ do ekonomizacji wysiâku
i – nierzadko – ze zdrowym rozsĊdkiem.
Niektóre innowacje klasyfikowane przez skodyfikowanĊ normę jako bâędy
wynikajĊ nie tylko z niewiedzy uůytkowników języka, lecz majĊ takůe zwiĊzek ze zmianami w ich œwiadomoœci i ich stosunkiem do języka. Przyczyniâo
się do tego wiele czynników, zwâaszcza rewolucja komunikacyjna zwiĊzana
z uůytkowaniem mediów elektronicznych i potrzebĊ tworzenia tekstów
krótkich, zwięzâych, uproszczonych. Sytuację normatywnĊ polszczyzny po
przeâomie cyfrowym trafnie scharakteryzowaâa Katarzyna Kâosiľska, dowodzĊc, ůe dla wspóâczesnych, zwâaszcza mâodych Polaków myœlenie o języku
jako o „pewnym zobowiĊzaniu moralnym wobec przeszâych (ze względu na
wiernoœý tradycji) i przyszâych (ze względu na koniecznoœý podtrzymania tej
tradycji) pokoleľ” jest postawĊ zbyt konserwatywnĊ, obciĊůajĊcĊ, gdyů wymaga sporej dawki usystematyzowanej i utrwalonej wiedzy o języku, o regu-
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âach nim rzĊdzĊcych i uwarunkowaniach jego rozwoju (Kâosiľska 2017).
Badaczka dowodzi, ůe dla wspóâczesnego homo videns – czâowieka patrzĊcego, uůytkownika ikonosfery – charakterystyczny jest nielinearny sposób myœlenia powiĊzany z fragmentarycznĊ wiedzĊ o œwiecie, odrzuceniem tradycji
i ciĊgâoœci kulturowej:
Trzymanie się reguâ stanowiĊcych rezultat kodyfikacji normy, a takůe
uznanie, ůe istnieje zobowiĊzanie moralne wobec czâonków wspólnoty
(bo tym wszakůe jest kaůda norma), wymaga dostrzeůenia powiĊzaľ relacyjnych między elementami języka, wymaga jakiejœ interpretacji zjawisk
językowych – jest to jednak bardzo utrudnione w kulturze, w której zdolnoœý abstrakcyjnego myœlenia jest zaburzona, a jej miejsce zajęâa przypadkowoœý, fragmentarycznoœý w kojarzeniu zjawisk (Kâosiľska 2017).

Na ten efekt intensywnego uczestnictwa w ikonosferze (będĊcego udziaâem takůe starszych pokoleľ) nakâada się ponadczasowa tendencja do ekonomizowania wypowiedzi, potrzeba osiĊgania celu komunikacyjnego moůliwie najmniejszym wysiâkiem. Dlatego za przejaw ekonomii językowej moůna
uznaý róůnorodne uproszczenia skâadniowe, seryjne konstrukcje sâowotwórcze, a nawet wzmagajĊcĊ się tendencję do unieruchamiania (nieodmieniania) form wyrazowych, sprzecznĊ przecieů z podstawowĊ cechĊ typologicznĊ naszego języka.
Ekonomicznoœý œrodków językowych jest teů jednym z kryteriów oceny
poprawnoœci językowej; za ekonomiczne uznaje się nie tylko to, co jest krótsze, uproszczone, syntetyczne, powtarzalne, lecz takůe to, co bardziej precyzyjne (Walczak 1995). „Dla tego, kto mówi (pisze) – precyzuje istotę owego
kryterium Andrzej Markowski – ekonomiczne będzie przede wszystkim
mówienie i pisanie krótsze” (Markowski 2005, 50), przejawiajĊce się w tendencji do skracania wyrazów i nazw (skrótowce), preferowania produktywnych formantów sâowotwórczych (np. -owy) czy uniwerbizmów. Dla odbiorcy – pisze dalej Markowski – „ekonomiczne będĊ teksty (…), w których
przejawia się tendencja do precyzji semantycznej, róůne semantycznie konstrukcje skâadniowe (cieszyý się na coœ, cieszyý się czymœ), znaczenia wyrazów (pomocny – pomocowy), formy gramatyczne (przewodnicy – przewodniki)” (Markowski
2005, 50). Pojęcie ekonomicznoœci języka jest więc w pewnym sensie dwuaspektowe: z jednej strony preferuje się to, co jest krótsze i uproszczone,
z drugiej zaœ to, co bardziej precyzyjne. Ta dwoistoœý wymagaľ i potrzeb
pozwala de facto braý pod uwagę róůne jakoœciowo zjawiska. Niektórzy bada-
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cze uznajĊ wręcz wskazane kryterium za wewnętrznie sprzeczne. „W praktyce jest tak – pisze Ewa Rudnicka – ůe na ogóâ te formy, które mniej wysiâku
wymagajĊ od nadawcy, więcej będĊ go wymagaý od odbiorcy, a to, co skrótowe, często traci na precyzji” (Rudnicka 2007, 63). NowĊ formuâę kryterium ekonomicznoœci zaproponowaâa Ewa Dulna-Rak, czâonkini zespoâu
badawczego prof. Andrzeja Markowskiego, w Nowym spojrzeniu na kryteria
oceny elementów językowych:
[kryterium ekonomicznoœci] zasadza się (…) na dĊůeniu do optymalizacji
komunikacji językowej, czyli do tworzenia takich œrodków językowych
i takiego sposobu konstruowania wypowiedzi, w których najwaůniejsza
jest minimalizacja wysiâku. Dla nadawcy będzie to skrótowoœý, natomiast
dla odbiorcy – precyzja (precyzyjnoœý) (Markowski i in. 2011, 18).

Wedâug autorki kwestię ekonomicznoœci naleůy rozpatrywaý z dwóch perspektyw: nadawcy i odbiorcy, a takůe uwzględniaý stylistyczne zróůnicowanie
polszczyzny, poniewaů na kaůdym poziomie języka stawia się uczestnikom
aktu komunikacji inne wymagania i oczekuje innego stopnia sprawnoœci językowej.
Spójrzmy zatem z obu tych perspektyw na niektóre innowacje, upowszechniajĊce się w zwyczaju językowym wspóâczesnych Polaków, wciĊů
jednak negatywnie oceniane w œwietle normy językowej oraz przez wielu językoznawców prowadzĊcych poradnictwo językowe. Mirosâaw Baľko i Maria Krajewska, autorzy sâownika rejestrujĊcego takie formy, nazywajĊ je „wyrazami kâopotliwymi”:
SĊdzimy – piszĊ we wstępie – ůe ocena poprawnoœci kontrowersyjnych
wyrazów i wyraůeľ powinna w takim samym stopniu uwzględniaý tradycję, co wyraŭne tendencje rozwojowe wspóâczesnej polszczyzny, powszechny zwyczaj językowy i przydatnoœý poszczególnych œrodków językowych do wyraůania myœli – ostatecznie temu przecieů sâuůy język
(Baľko, Krajewska 1994).

Przedmiotem niniejszej analizy będĊ upowszechniajĊce się, lecz nieakceptowane przez normę konstrukcje skâadniowe: przed i po obiedzie, dwa lub więcej
samochodów, szampon dla zdrowych wâosów, odnoœnie czego. SĊ one albo nieuwzględniane w Wielkim sâowniku poprawnej polszczyzny, albo oceniane jako
niepoprawne. Trzem pierwszym konstrukcjom poœwięciâam gâębszĊ refleksję w innych miejscach (Koâodziejek 2013, 2016), dlatego w niniejszym tek-

90

POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNE, 2017 • 1 (19)

œcie ujmę je syntetycznie; szerzĊcej się w uzusie innowacji odnoœnie czego poœwięcę więcej uwagi.
Wyraůenie odnoœnie do kogo, czego jest notowane w Wielkim sâowniku poprawnej
polszczyzny z kwalifikatorem urzędowy. Hasâem sâownikowym jest przysâówek
odnoœnie, ale w definicji umieszczono dalszĊ częœý konstrukcji: ‘w stosunku
do kogoœ, do czegoœ; w sprawie kogoœ, czegoœ; w odniesieniu do kogoœ, czegoœ’, oraz schemat skâadniowy – odnoœnie do kogoœ, do czegoœ – z przestrogĊ przed
uůyciem niepoprawnym (nie: kogoœ, czegoœ), zob. Markowski, red., 2008, 679.
Wyraůenie odnoœnie do czego i jego nieaprobowany wariant odnoœnie czego sĊ
opisywane w polskiej literaturze normatywnej od bez maâa stu lat. W 1928
roku na pytanie czytelnika, która konstrukcja jest lepsza, redakcja „Języka
Polskiego” odpowiedziaâa:
Odnoœnie bez do jest dosâownym przekâadem z rosyjskiego, np. otno|sitelno
|etogo dieâa. O wiele mniej razi odnoœnie do, a to ze względu na zwrot odnosi
się do tego. Ale caây ten zwrot, nie istniejĊcy jeszcze u Lindego, a w Sâowniku warszawskim występujĊcy bez cytatu z jakiegoœ okreœlonego pisarza,
jest najczęœciej niepotrzebny; doskonale moůna go zastĊpiý przez: co do, co
się tyczy (tej sprawy), w sprawie itd. (Urbaľczyk 1966, 299).

W 1935 roku Kazimierz Nitsch w artykule W sprawie rusycyzmów pisaâ, ůe
„dwukrotnie (JP XIII 95 i XIV 30) wytykaliœmy do dziœ bardzo częsty a bardzo raůĊcy rusycyzm: odnoœnie tego, odnoœnie kwestii zamiast odnoœnie do kwestii,
a jeszcze lepiej: co się tyczy kwestii, co do kwestii” (Urbaľczyk 1966, 89). W wydanym w 1965 roku Poradniku językowym jego autorzy, Maria Kniagininowa i Walery Pisarek, wypowiadali się o tej konstrukcji w tym samym tonie:
Wyraůenie to peâni funkcję przyimka. Jest uůywane w znaczeniu ‘ze
względu na co’… Znieksztaâcone pod wpâywem rosyjskiego otnositielno
czewo, czy teů niemieckiego diesbezüglich, szerzy się w formie odnoœnie czego. Jest to raůĊcy bâĊd językowy, potępiany przez wszystkich gramatyków i przez wszystkie wydawnictwa poprawnoœciowe (Kniagininowa,
Pisarek 1965, 184).

Kilkanaœcie lat póŭniej w swoim Sâowniku języka niby-polskiego W. Pisarek
nazwaâ konstrukcję odnoœnie kogo, czego wyraůeniem niby-polskim, odpowiadajĊcym „polskiemu kancelaryjnemu odnoœnie do kogo; w odniesieniu do kogo, czego;
na temat kogo, czego oraz bardziej potocznym wyraůeniom polskim w sprawie
kogo lub czego, co do kogo lub czego” (Pisarek 1978, 73). PodobnĊ dezaprobatywnĊ
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opinię formuâujĊ wszystkie wydawnictwa poprawnoœciowe; sama teů w kilku
swoich publikacjach odradzaâam jej uůywanie (Koâodziejek 2002; 2010).
Jednak bez maâa sto lat walki z wciĊů ůywotnym wyraůeniem musi w koľcu skâoniý do spojrzenia na problem nie z perspektywy normy językowej, ale
z punktu widzenia potrzeb uůytkownika. To oczywiste, ůe konstrukcja odnoœnie
czego jest skâadniowo uâomna, wszak jej gramatyczne warianty wręcz ůĊdajĊ
uůycia przyimka do, por.: odnieœý się do jakiejœ sprawy, w odniesieniu do tej sprawy,
odnoszĊc się do jakiejœ sprawy. Mimo to wyraůenie w uproszczonej formie speânia
warunki ekonomicznoœci œrodków językowych: jest krótsze niů jego wzorcowa postaý, a w odczuciu wielu osób nie traci cechy precyzyjnoœci, o czym
moůe œwiadczyý e-mail adresowany do poradni językowej PWN: „Moje pytanie dotyczy zwrotu o d n o œ n i e . Spotykam się zarówno z formĊ odnoœnie,
jak i o d n o œ n i e d o i mam pytanie o poprawnoœý tej drugiej wersji. W moim
odczuciu jest to pewnego rodzaju powtórzenie, gdyů samo o d n o œ n i e zawiera w sobie zwrot o d n o s z Ċ c y s i ę D O c z e g o œ ”1. Podobnych pytaľ i komentarzy zanotowaâam w swojej poradniczej dziaâalnoœci znacznie więcej.
SĊdzę więc, ůe nadszedâ juů czas, by uznaý, ůe konstrukcja odnoœnie czegoœ
jest nie tyle uâomnĊ, ile zleksykalizowanĊ formĊ postaci kanonicznej. Warto
zwróciý uwagę, ůe uůywana jest nie tylko w wypowiedziach starannych, pisanych, np. Oto moje propozycje odnoœnie ceny domu (list urzędowy); Proszę o zajęcie
stanowiska odnoœnie sâowa dyskont (e-mail do poradni językowej). Jest ona takůe
obecna w kontaktach bezpoœrednich, w których mówiĊcy staranniej dobiera
sâowa: Czy coœ juů wiadomo odnoœnie terminu egzaminu z ekonomii? (student do
pracownika dziekanatu); Mam pytanie odnoœnie jakoœci wydruku (klient do wâaœciciela drukarni). Zapewne w odczuciu piszĊcych i mówiĊcych wyraůenie
odnoœnie czego jest bardziej wyszukanym wariantem sformuâowaľ potocznych,
takich jak: o terminie egzaminu, w sprawie terminu itp.
Na korzyœý formy uproszczonej przemawia jej wysoka frekwencja w tekstach; w korpusie języka polskiego dostępnym na internetowej stronie PWN
stosunek sformuâowania odnoœnie czego do frazy odnoœnie do czego wynosi 155
do 44. W Narodowym Korpusie Języka Polskiego w 500 konkordancjach
hasâa odnoœnie tylko 35 âĊczy się z przyimkiem do, w pozostaâych odnoœnie występuje samodzielnie. Wydaje się, ůe juů to jest wystarczajĊcym powodem, by
zâagodziý negatywnĊ ocenę normatywnĊ.
TakĊ furtkę otworzyâ Mirosâaw Baľko w Sâowniku wyrazów trudnych i kâopotliwych wydanym w 2010 roku, w którym, objaœniajĊc hasâo odnoœnie, pisze:

1

http://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/odnosnie-do-czegos;11855.html [dostęp: 5.03.2017].
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Urzędowy charakter ma konstrukcja odnoœnie czegoœ, np. „UkazujĊ się
przewaůnie dwie lub trzy recenzje w prasie miejscowej odnoœnie kaůdej
wystawianej pozycji repertuarowej (…)”. W wydawnictwach poprawnoœciowych konstrukcja ta uchodzi za zbyteczny rusycyzm, który moůna
zastępowaý wyraůeniami: odnoœnie do czegoœ, w odniesieniu do czegoœ, w stosunku
do czegoœ, wobec czegoœ lub mniej oficjalnymi: w sprawie czegoœ i co do czegoœ (…)
(Baľko 2010, 197).

Jednak juů w 2011 roku tak odpowiadaâ na pytania internauty:
Konstrukcję o d n o œ n i e c z e g o œ (…) krytykowano od dawna jako zapoůyczenie skâadniowe z rosyjskiego. (…) Ostatnio ta krytyka zelůaâa,
gâównie ze względu na znaczne rozpowszechnienie konstrukcji ocenianej
jako niepoprawna. W tej sytuacji moůna iœý za zwyczajem językowym jako „ostatecznym prawodawcĊ”, ale moůna teů broniý tradycji, twierdzĊc
– jak niektórzy językoznawcy – ůe „bâĊd wielokrotnie powtórzony nie
przestaje byý bâędem”2.

PodobnĊ opinię wyraziâ Maciej Malinowski, piszĊc:
proponuję, by skâadnię odnoœnie czegoœ (skoro posâugujĊ się niĊ prawie
wszyscy) dopuœciý jak najszybciej do uůytku, na razie na zasadzie obocznoœci do odnoœnie do czegoœ. Czuję, ůe to drugie wyraůenie w przyszâoœci
odejdzie do lamusa. Wâaœciwie to juů szybkimi krokami odchodzi…3

Argumentem zwolenników podtrzymania negatywnej oceny konstrukcji
odnoœnie czego moůe byý jej przynaleůnoœý do urzędowej odmiany języka, która osadzona jest na normie wzorcowej polszczyzny, zatem nie toleruje
uproszczeľ, potocyzmów i swobodnych zachowaľ językowych. Ta sâuszna
skĊdinĊd uwaga nie pozostaje bynajmniej w sprzecznoœci z wczeœniejszym
wywodem. Jeœli bowiem forma uproszczona odnoœnie czego pojawia się w języku potocznym, to traci cechę (wykâadnik) urzędowoœci, stajĊc się staranniejszym wariantem wyraůeľ potocznych. W tekstach kancelaryjnych moůe
wciĊů obowiĊzywaý postaý kanoniczna: odnoœnie do kogo, czego4. Tym samym
oba warianty znajdĊ się w obszarze dwupoziomowej normy językowej, speâniajĊc oczekiwania wielu uůytkowników polszczyzny.

http://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/odnosnie-do-czegos;11855.html [dostęp: 5.03.2017].
http://obcyjezykpolski.pl/odnosnie-czegos-czyli-uzus-gora/ [dostęp: 5.03.2017].
4 Nie moůna wykluczyý, ůe następnym etapem byâaby aprobata dla formy uproszczonej juů
na poziomie normy wzorcowej.
2
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Analizowane wyraůenie nie jest jedynym przykâadem konfliktu między
normĊ a praktykĊ językowĊ w zakresie skâadni zdania, wynikajĊcym z potrzeby
ekonomizowania wypowiedzi. Innym doœý często spotykanym w praktyce,
a nieuœwiadamianym przez uůytkowników języka wykroczeniem przeciw
normie jest âĊczenie w zdaniu wyrazów majĊcych róůne wymagania syntaktyczne, czyli tzw. skróty skâadniowe. Chodzi o poâĊczenia spójnikami i, oraz
tych czasowników, rzeczowników lub przyimków, które wymagajĊ róůnych
form przyâĊczanego rzeczownika. Defekt w skrótach skâadniowych wynika
z podporzĊdkowania reguâom gramatycznym tylko jednego wyrazu, np.
*umiâowanie i zainteresowanie literaturĊ, *dbanie i zarzĊdzanie majĊtkiem narodowym,
*praca przed i po wakacjach. Kâopot jednak w tym, ůe wydawnictwa poprawnoœciowe proponujĊ w ich miejsce konstrukcje zgodne z obowiĊzujĊcymi reguâami skâadni, lecz niespeâniajĊce wymogów stylistycznych ze względu na nieaprobowany szyk wyrazów i umieszczenie nieakcentowanego zaimka na
koľcu wypowiedzenia, np. umiâowanie literatury i zainteresowanie niĊ, dbanie o majĊtek narodowy i zarzĊdzanie nim, praca przed wakacjami i po nich (Markowski,
red., 2008, 1704).
Jeœli w tych konkretnych przykâadach moůna ostatecznie wybrnĊý z niefortunnej stylistyki, caâkowicie je przebudowujĊc, to trudniej jest uniknĊý
skâadniowego zgrzytu w konstrukcjach typu przed i po obiedzie, dwa lub więcej
samochodów. Jednak mimo niewĊtpliwego defektu skâadniowego sĊ to konstrukcje często stosowane, gdyů charakteryzujĊ się poůĊdanĊ jednoznacznoœciĊ i syntetycznoœciĊ formy. Wyraůenie przed i po jest często uůywane w stylu
publicystycznym i języku reklamy, np. zdjęcia przed i po odchudzaniu, co jeœý przed
i po treningu, sauna przed czy po siâowni, modlitwa przed i po jedzeniu, lady Makbet
przed i po zbrodni itp.5, pojawia się takůe w tekstach urzędowych, w których –
mimo zastrzeůeľ normatywnych – speânia dobrze swojĊ funkcję (Gębka-Wolak 2004, 28–30). Jego uůycie moůna uzasadniý istotnĊ dla wspóâczesnej
komunikacji potrzebĊ zwięzâoœci i ekonomizacji przekazu. Warto teů wziĊý
pod uwagę fakt, ůe osoby uůywajĊce tej konstrukcji często nie uœwiadamiajĊ
sobie róůnicy w wymaganiach skâadniowych obu przyimków6, choý z kaůdym z osobna tworzĊ konstrukcje poprawne: przed jedzeniem, po jedzeniu.
Podobny problem normatywny zwiĊzany jest z wyraůeniem dwa lub więcej,
w którym kaůdy z liczebnikowych czâonów ma inny rzĊd: liczebnik dwa
wchodzi z rzeczownikiem w zwiĊzek zgody, liczebnik nieokreœlony więcej –

5
6

Podane przykâady pochodzĊ z internetu.
O czym nierzadko przekonuję się na akademickich zajęciach z kultury języka.

94

POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNE, 2017 • 1 (19)

w zwiĊzek rzĊdu. Konstrukcje typu dwa lub więcej przypadków, dwa lub więcej języków odbierane sĊ jako wyraziste i jednoznaczne, dlatego sĊ często stosowane w tekstach urzędowych oraz prawnych, np. Jeœli sprawca w warunkach
okreœlonych w art. 85 popeânia dwa lub więcej ciĊgów przestępstw… (Moroz 2014,
98). Precyzji tego sformuâowania nie zakâóca usterka skâadniowa, natomiast
próby jej unikania polegajĊce na uzgadnianiu elementu następujĊcego po
wyraůeniu dwa i więcej ze skâadnikiem dwa mogĊ prowadziý do jeszcze większych wykolejeľ skâadniowych, np. występujĊ d w a l u b w i ę c e j typy rolnictwa,
zawieraây d w a ( l u b w i ę c e j ) punkty o znanych wspóârzędnych i dwa (lub więcej)
boki o znanych azymutach (Koâodziejek 2016). Z tych dwóch powodów: ekonomicznoœci formy i jednoznacznoœci treœci obie konstrukcje: przed i po, dwa
lub więcej moůna bez większej szkody uznaý za struktury skâadniowo uproszczone7, co daje podstawy ich normatywnej aprobaty8. PodobnĊ opinię wyraziâa
M. Gębka-Wolak: „W uzasadnionych sytuacjach, a takĊ wydaje się (…) kwestia budowania wspóârzędnych konstrukcji przyimkowych, warto dopuœciý
do gâosu uzus i zmodyfikowaý normę skâadniowĊ” (Gębka-Wolak 2004, 30).
Ekonomicznoœý œrodków językowych to nie tylko potrzeba krótszego
i syntetycznego wyraůania myœli, lecz takůe precyzja, dobitnoœý i wyrazistoœý
œrodków językowych, stojĊca nierzadko w opozycji do skrótowoœci. Takimi
wyrazistymi formami językowymi sĊ konstrukcje z przyimkiem dla, wychodzĊce poza obszar aprobaty normatywnej9, np. krem dla komfortu twojej skóry,
program dla zdrowej sierœci, szampon dla pięknych i zdrowych wâosów itp. Historia
niechęci do przyimka dla jest równie dâuga jak walka opiniotwórczych gremiów z konstrukcjĊ odnoœnie czego (Koâodziejek 2013). Brak akceptacji dla
konstrukcji z tym przyimkiem wynika z uznania ich za efekt wpâywów bĊdŭ
to języków wschodnich (biaâoruskiego czy litewskiego)10, bĊdŭ za kalki niemieckie lub angielskie. Tymczasem w zwyczaju językowym sĊ one doœý rozpowszechnione, a norma niespiesznie, ale konsekwentnie wchâania niektóre

AprobujĊco o konstrukcji dwa lub więcej pisaâ teů M. Baľko (2010, 73–74).
Moůna tu takůe wâĊczyý konstrukcję za i przeciw.
9 Zgodnie z normĊ przyimek dla âĊczy się z nazwami istot ůywych (czâowiek, zwierzę), będĊcych odbiorcĊ lub uůytkownikiem tego, co nazywa rzeczownik: pokój dla dziecka, szampon dla
psa, z nazwami uczuý, przede wszystkim dodatnich: szacunek dla rodziców, tolerancja dla myœlĊcych
inaczej; przyimek dla âĊczy się z przymiotnikami oznaczajĊcymi poůytek: Poradnik przydatny dla
mâodych matek, tworzy z rzeczownikami, często odczasownikowymi, wyraůenia oznaczajĊce
cel: Zrób to dla wzmocnienia organizmu, Przeczytaj to dla przyjemnoœci. Nie âĊczy się przyimka dla
z nazwami rzeczy i pojęý.
10 Por. odpowiedŭ Haliny Karaœ zamieszczonĊ na stronie poradni językowej PWN, http://
sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/Toz-podoba-sie-dla-niej-ta-odpowiedz;11353.html [dostęp: 5.03.2017].
7

8
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z nich mimo ich wczeœniejszego kwestionowania. Dziœ nie uznamy za niepoprawne wyraůeľ: księgi gruntowe dla gmin, zrozumienie dla postulatów, sâuůba dla
idei, choý Stanisâaw Sâoľski w wydanym w 1947 roku Sâowniku polskich bâędów
językowych oceniaâ je jako bâędne (Sâoľski 1947, 33–34).
Powodem coraz silniejszej pozycji przyimka dla w ůywym języku jest potrzeba tworzenia konstrukcji wyrazistych, o czym wspomina Jan Miodek:
Choý nie zyskaây te nowe zwiĊzki statusu normy, to jednak – wydaje się
– sĊ znamiennym odbiciem ogólnych procesów zmierzajĊcych do wytworzenia wyrazistszych form językowych (por. dawniejsze pochwaâa ojca
i wyraziste wspóâczesne pochwaâa dla ojca – pochwaâa od ojca; ze strony ojca)
(Miodek 1983, 159–160).

PotrzebĊ wyrazistoœci moůna teů tâumaczyý ich częstĊ obecnoœý – mimo
ůe sĊ nieakceptowane przez normę – w tekstach urzędowych, np. Tworzenie
warunków dla realizacji dziaâaľ rozwojowych; Warunki dla spójnoœci terytorialnej; Warunki dla budowy kapitaâu spoâecznego; Partnerstwo dla Bezpieczeľstwa itp. Ta sama
potrzeba wydaje się powodem lawinowego wręcz „wysypu” sloganów reklamowych, których osiĊ jest przyimek dla: Kuracja dla zdrowej skóry i sierœci;
Wszystko dla komfortu Twojego ucha; Mleko mamy najlepsze dla odpornoœci Twojego
dziecka; Dla czystych i biaâych zębów ůuj Orbit White po kaůdej kawie itp. SĊ to
jednak konstrukcje innego rodzaju niů odrzucane przez normę i wciĊů raůĊce potoczne wyraůenia, jak choýby: Dobry wieczór dla paľstwa; Powiedz to dla
mamy. Sformuâowanie: szampon dla zdrowych wâosów nie mówi o tym, kto (co)
jest jego odbiorcĊ, tylko o tym, jaki jest cel dziaâania (uczyniý wâosy zdrowszymi). Wymiana przyimka dla na przyimek do zmieni sens caâego sformuâowania i zniweczy intencje twórców tego sloganu, porównywalnego z aprobowanymi przez normę innymi sformuâowaniami oznaczajĊcymi cel, np.
zrób to dla (w celu) wzmocnienia organizmu, czytaj dla (w celu osiĊgnięcia) przyjemnoœci. Tak samo moůna zinterpretowaý hasâa reklamowe; szampon dla zdrowych wâosów czy wszystko dla komfortu Twojego ucha to syntetyczne ujęcie peânych komunikatów: (zastosuj) szampon dla (w celu uzyskania) zdrowych wâosów,
(oferujemy) wszystko dla (w celu zwiększenia) komfortu Twojego ucha.
Popularnoœý tych konstrukcji w tekstach reklamowych jest uzasadniona
wyznacznikami stylistycznymi: wyrazistoœciĊ i precyzjĊ. Slogan reklamowy
powinien byý komunikatem maksymalnie oszczędnym, skondensowanym
gramatycznie i semantycznie, dlatego – podobnie jak w przypadku omówionych wczeœniej skrótów skâadniowych – odbiorca o przeciętnym poziomie
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sprawnoœci językowej nie oceni negatywnie normatywnej usterki w sformuâowaniu szampon dla zdrowych wâosów, niechętnie natomiast zareaguje na poprawny skâadniowo opis: szampon stosowany w celu uzyskania zdrowych wâosów,
gdyů jest nastawiony na komunikat krótki i zwięzây.
Z zaproponowanej w niniejszym artykule analizy mechanizmów innowacji
skâadniowych nieakceptowanych przez normę, które utrwalajĊ się w uzusie, wypâywajĊ co najmniej dwa wnioski. Pierwszy moůna sformuâowaý tak: wiele innowacji uznawanych za wykolejenia skâadniowe to konstrukcje uzasadnione potrzebami komunikacyjnymi, odznaczajĊce się poůĊdanymi cechami: skrótowoœciĊ (syntetycznoœciĊ) i precyzjĊ. OdpowiadajĊ zatem wymogom stawianym
œrodkom językowym przez kryterium ekonomicznoœci. Wniosek drugi ma zwiĊzek ze wspomnianym na wstępie stanem œwiadomoœci wspóâczesnych uůytkowników języka i ich fragmentarycznĊ wiedzĊ o normie językowej. Zerwana
w wyniku rewolucji cyfrowej ciĊgâoœý kulturowa, mniej intensywne obcowanie
z tekstami pisanymi i drukowanymi powodujĊ, ůe uůytkownik polszczyzny nie
zna zasad gramatycznych rzĊdzĊcych skâadniĊ omawianych konstrukcji, tylko
uůywa ich w caâoœci jako zleksykalizowane i sfrazeologizowane konstrukty.
Z tego powodu bezwarunkowe zalecanie jedynej poprawnej postaci skâadniowej
nie przynosi zamierzonego efektu. Potwierdza to K. Kâosiľska, piszĊc:
Skupienie na obrazie, „obowiĊzujĊce” w ikonosferze, wymusza prostotę
mechanizmów odbiorczych, co w praktyce wiĊůe się z preferowaniem
przez jej mieszkaľców form ekonomicznych przy jednoczesnym porzucaniu tych form tradycyjnych, które sĊ nieekonomiczne. To więc, co stanowiâo podstawę pojęcia wzorcowej normy językowej – autotelicznoœý
tradycji – przestaje byý wartoœciĊ (Kâosiľska 2017).

Wszystkie omówione przesâanki wskazujĊ na to, ůe przyszedâ czas na
przeformuâowanie róůnych aspektów normy i zweryfikowanie ocen niektórych faktów językowych. Wyraůam nadzieję, przedstawiona przeze mnie analiza zostanie wzięta pod uwagę w pracach nad kolejnĊ kodyfikacjĊ wspóâczesnej normy językowej.
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Economy of syntactic innovations in the context of linguistic norms
The author analyses contemporary syntactic innovations based on usus, but incorrect according to linguistic rules, such as: odnoœnie czego, przed i po obiedzie, dwa lub więcej samochodów, szampon
dla zdrowych wâosów. She proves that such forms result from language economy and the level of
their preservation leads to the possibility of their normative acceptance.
Keywords: linguistic norm, syntactic innovation

